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 חוק הרשויות המקומיות(בחירות)(הוראת שעה מס׳ 2),
 תשל״ח-1978

- ת מ י ח ב ה ס ו  1. יום הבחירות לרשויות המקומיות המתקיימות ביום ז׳ נחשון תשל״ט (7 בנובמבר י
 1978) יהיה יום שבתון; אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם, יום שבתון

 2. המטה הכללי יורה שבמידת האפשרות הצבאית תינתן לחיילים חופשה שתאפשר להם השתתפות חיילים
 להשתתף באסיפות בחירות לבחירות האמורות בסעיף 1, בתעמולת בחירות

 חברי הכנסת ד. שילנשהןי וי. תמיר

 חוק הרשויות המקומיות(בחירות)(הוראת שעה מס׳ 3),
 תשלי׳ח-1978

 1. לענין הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שייערכו ביום ז׳ כחשון תשל״ט הוראת שעה
 (7 בנובמבר 1978), יראו כאילו בסעיף 39 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה-

 1965 !, אחרי סעיף קטן (ג) בא:

 ״(גג) היתה הסיעה בכנסת סיעה מאוחדת כאמור בסעיף 12 לחוק
 מימון מפלגות, תשל״ג—1973 2, לא תשא רשימת מועמדים את הכינוי,
 האות או צירוף האותיות שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של אחת
 ׳המפלגות המרכיבות אותה בכנסת או במועצת הרשות המקומית לפני

 איחודן אלא בהסכמת בא כוח אותה סיעה.״

 חברי הכנסת ת. אשל, מ. וירשובפקי,
 ד. שילנם?ןי וי. תמיר

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 248.
 2 ם״ח תשל״ג, עמ׳ 52.
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 מתפרפמות גזוז מטעפ ועדת ה3כיפ ואיכות הפביבה הצעות חוס של חפרי הכנפת:

 חוק הבחירות(דרכי תעמולה)(תיקון מס׳ 5), תשל׳יח-1978

 1. בסעיף 6 לחוק הבחירות (דרבי תעמולה), תשי״ט-1959 !, אחרי ״לרשימת מועמ
 דים״ יבוא ״ושמו של המועמד לראשות הרשות המקומית״.

 תיקון סעיף 6

 חברי הכנסת ת. אשל, מ. וירשוכפקי,
 ד. שילנפקי ויי. תמיר

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 138; תשכ״א, עמ׳ 166; תשכ״נו, עמ׳ 12, עמי 199; תשל״ג, עמ׳ 245.

 חוק הבחירות(דרכי תעמולה)(הוראת שעה), תשל״ח-1978

 1. במשך שלושים הימים שלפני הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שייערכו
 ביום ז׳ בחשון תשל״ט (7 בנובמבר 1978), לא תהא, על אף האמור ככל דין אחר, תעמולת
 בחירות באמצעות הקרנה בטלוויזיה ממלכתית ושידורים ברדיו, ולא ישודרו אירועיבן
 שמועמדים לעיריות ולמועצות המקומיות ממלאים בהם תפקיד; תעמולת בחירות באמצעות

 הקרנה בקולנוע תהא מותרת כפרק זמן זה עד לשעה 7.00 כערב לפני יום הבחירות.

 2. לא קיים אדם את המוטל עליו לפי סעיף 10 לחוק הבחירות(דרכי תעמולה), תשי״ט—
 1959 בקשר לבחירות למועצת הרשויות המקומיות שייערכו ביום ז׳ בחשון תשל״ט
 (7 בנובמבר 1978), והורשע על אי הקיום על פי סעיף 17 לחוק האמור, רשאי בית המשפט,
 בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על הנשפט לשלם לרשות המקומית את הוצאותיה שנתחייבה

 בהם עקב עבודות הניקוי שנגרמו עקב אי קיום ההוראות האמורות.

 הגבלת תעמולה

 חיוב בהוצאות
 ניקוי

ר כ פ י ה ר ב  ד

־ ד  מוצע גם כי בית משפט שהרשיע אדם באי קיום הו
 אות סעיף 10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי״ט-
 1959, יוכל להטיל עליו את הוצאות הניקוי שנגרמו

 לרשות המקומית עקב הלכלוך.

 חברי הכנסת ת. אשל, מ. וירשונצפ?ןי,
 ד. שילנפהץ וי. תמיר

 חוק הבחירות(דרכי תעמולה), תשי״ט-1959, חל גם
 על בחירות ברשויות מקומיות על פי סעיף 1 שבו. בגלל
 אופיין המיוחד של בחירות אלה כאשר הן אינן מתקיימות
 יחד עם הבחירות לכנסת, מוצע לאסור הקרנה של תע
 מולת בחירות בטלוויזיה וברדיו, אך להתיר הקרנתה

 בבתי הקולנוע, בשלושים הימים שלפני הבחירות.

 1 ס׳״ח תשי״ט, עמי 138.
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